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Florin Citu, invitat luni, pentru a treia oara, sa
dea explicatii in Parlament
Ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, este invitat luni, pentru a treia oara,
la audieri, de catre Comisiile economica si de buget din Senat, informeaza
agerpres.ro, citat de stiripesurse.ro.
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Tema audierii vizeaza "derularea Programului IMM Invest Romania, strategia de administrare a
datoriei publice, programul de convergenta 2020, perspectiva negativa generata de scaderea
veniturilor bugetare ca urmare a contractiei economice din ultimele luni, aplicarea prevederilor
art. 48 din Legea nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020".
Comisiile de specialitate din Senat l-au invitat pe 10 si 15 iunie la audieri pe ministrul Citu, dar
acesta nu a venit, motivand agenda incarcata.
Presedintele Comisiei economice din Senat, Daniel Zamfir, a solicitat Biroului permanent al
Senatului sa-l informeze pe premierul Ludovic Orban ca ministrul Finantelor Publice, Florin Citu,
si presedintele Fondului National de Garantare a Creditelor pentru intreprinderile Mici si Mijlocii
(FNGCIMM), Cristian Valeriu Paun, au lipsit de la sedintele comisiilor de specialitate ale
Senatului, unde au fost invitati.
Presedintele interimar al Senatului, Robert Cazanciuc, a declarat ca va lua legatura telefonic cu
ministrul Finantelor Publice, pentru a stabili o data la care sa fie audiat in Comisiile de

specialitate ale Camerei superioare a Parlamentului, anuntand ca in caz contrar se va adresa
printr-o scrisoare premierului Ludovic Orban.
"Am atras atentia reprezentantului Guvernului prezent la discutiile din Biroul permanent, domnul
secretar Sapunaru, sa-l informeze pe premierul Orban. Voi lua si eu legatura cu ministrul de
Finante, in asa fel, prin dialog cu presedintele Comisiei, sa stabileasca o data la care poate fi
audiat. (...) Daca acest lucru nu va fi posibil, o sa facem o scrisoare premierului Orban pentru a
gasi, totusi, formule de cooperare, in asa fel incat, atunci cand o comisie spune ca cineva trebuie
sa fie prezent, sa fie prezent", a afirmat Cazanciuc, pe 22 iunie.
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